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موضوع :  الالفصل األول

و المحمیة للزراعات الفني المركز لفائدة   اعالمیة معدات اقتناء  فياإلستشارة تتمثل 

، وتتوزع حسب ما یتضمنھ جدول األثمان. الجیوحراریة

.كیفیة المشاركة: الفصل الثاني

 تخول المشاركة للمزودین الذین تتوفر فیھم الضمانات الفنیة والمالیة الضروریة لحسن إنجاز

الطلبات.

يجب على المتعهدين تقديم عروضهم كما يلي :*

.یجب أن تحرر العروض على المطبوعة الخاصة التي توفرھا اإلدارة

.تقدم العروض في ظروف مغلقة و تحمل عدد االستشارة و موضوعھا دون سواه

يجب أن يحتوي العرض إجباريا على الوثائق التالية:

 بيان مفصل للتجهيزات او اللوازم  المعروضة باللغة العربية أو الفرنسية مرفقا

بالوثائق الفنية الخاصة بها.

كل المعلومات اإلضافية المحتملة التي تعتبر مفيدة للعرض المقترح.

 تودع العروض بمكتب ضبط إدارة المركز أو ترسل عن طریق البرید المضمون الوصول أو

البرید السریع على العنوان التالي:

معدات اعالمیة إلقتناء عرض إستشارة
الفني للزراعات المحمیة و الجیوحراریةلفائدة المركز 

65ص ب 
6011مكتب برید حي المنارة قابس

یقصى كل يقصى كل عرض تضمن ظرفه الخارجي إشارة إلى هوية المشارك.كما 

عرض یصل إلى اإلدارة بعد اآلجال ویعتمد ختم مكتب الضبط لإلدارة الدلیل الوحید 

لتحدید تاریخ الوصول.

 80/2020 /20حدد آخر أجل لقبول العروض یوم

.آجال اإلنجاز: الفصل الثالث

 يوما ابتداء من تاريخ إعالمه بالمصادقة 15يتعهد المزود بإنجاز االستشارة في أجل ال يتعدى 

وحصوله على طلب التزود. 



الجمهورية التونسية

وزارة الفـالحـة والصيد البحري والموارد المائية 

المركز الفني للزراعات المحمية  والجيوحرارية

استشارة حول األسعار 
...…………………………………….............. المزود : ..............................

      ....................................المعرف الجبائي :........................................................

تحدید النوع 
والكیف

الثمن 
الجملي

ثمن 
الوحدة 

باحتساب 
األداء

الكمیة تشخیص المشتریات العدد 
الرتب
ي

01

 Pc Portable i7 9è Gén 16Go 1To

Ecran 15.6" FULL HD –
 Processeur: Intel Core i7-9750H 9ème 
Génération (2.6 GHz up to 4.5 GHz, 12 Mo de 
mémoire cache, Hexa-Core) - Windows 10 - 
Mémoire RAM: 16 Go DDR4 - Disque dur: 1To + 
256 Go SSD - 
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 
1650 avec (4 Go de mémoire 
dédiée GDDR5), Lecteur de carte SD, WebCam 
HD, Wi-Fi et Bluetooth  
Avec sacoche 
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02

Pc Portable i5 10è Gén 8Go 1To 

Ecran: 15.6" HD LED - Processeur: Intel Core™ 
i5-1035G1 (1,0 GHz jusqu’à 3,6 GHz, 6 Mo de 
mémoire cache, Quad-Core) - Windows 10 
Home - Mémoire RAM: 8 Go DDR4 - Disque 
Dur: 1 To HDD - Carte Graphique: Intel HD 
Graphics – avec sacoche 

03

04

Appareil Photo  numerique 
Appareil Photo - Ecran: 2.7"- Résolution du 
Capteur: 20 mégapixel - Capteur d'image: CCD 
1/2,3 pouce - Distance Focale: 5 à 40 mm -
 Ouverture de l'objectif: f/3,2 - f/6,9 - Zoom 
Optique: 8x - Zoom numérique: 4x -
 ZoomPlus: 24x - Capture vidéo: HD 720p (1280 x 
720) - Support carte mémoire: SD, 
SDHC, SDXC -Correction des yeux rouges -
 Connectivité: USB - Batterie lithium-ion 
rechargeable - Autonomie de Batterie: environ 
240 min

04

02 Pc de Bureau i5 8è Gén 4Go 500 Go 

Ecran 20.7" LED - Processeur: Intel Core i5-



8500 8éme Génération (3,0 Ghz up to 4.1 
GHz, 9Mo de Mémoire Cache, Hexa-Core) -
 Systéme d'exploitation: FreeDos - Mémoire 
RAM: 4Go DDR4-2666 - Disque 
Dur: 500 Go SATA, 7200 tr/min - Carte 
Graphique: Intel UHD 630 - avec Graveur DVD, 
USB 3.1, HDMI - Garantie: 1 an

المجموع : ..............في ...............
المزود

یجب أن ترسل العروض عن طریق البرید مضمون الوصول أوعن طریق البرید السریع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بالمركز -
داخل ظرف مغلق مكتوب علیھ

 یفتح استشارةال  
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